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MELKVEEHOUDER EDDY DEKLERCK UIT ZUIENKERKE ONTVANGT 

JEUGDKAMP UIT KRUIBEKE 

ZUIENKERKE –  VOOR HET EERST,  EN MEDE  

INGEGEVEN DOOR DE CORONACRISIS,  

KUNNEN JONGEREN KENNISMAKEN MET DE 

MELKVEEHOUDERIJ VAN EDDY DEKLERCK 

UIT ZUIENKERKE.  JONGEREN UIT KRUIBEKE 

WAREN DE EERSTEN.  

DOOR DE CORONACRISIS ZATEN HEEL WAT 

JEUGDBEWEGINGEN VRIJ KORT VOOR DE 

ZOMER PLOTS MET DE HANDEN IN HET 

HAAR. TOEN ZE EENMAAL GROEN LICHT 

KREGEN OM DE KAMPEN DEZE ZOMER 

DOOR TE LATEN GAAN,  ALS ZE DE  

CORONAMAATREGELEN RESPECTEERDEN,  

MOESTEN ZE HALS OVER KOP NOG OP 

ZOEK NAAR EEN LOCATIE.  EDDY DEKLERCK 

UIT ZUIENKERKE IS EEN VAN DE 

MELKVEEHOUDERS DIE INGING OP DEZE 

NOOD AAN KAMPPLAATSEN EN ZICHZELF 

AANBOOD ALS GASTHEER VAN EEN 

ZOMERKAMP. HIJ ONTVING DE AFGELOPEN 

TWEE WEKEN IN TOTAAL 170 MEISJES VAN 

CHIRO ADELHEID UIT KRUIBEKE EN 

BEZORGDE HEN EEN ONVERGETELIJK KAMP 

TUSSEN DE KOEIEN.  FRIESLANDCAMPINA 

ZORGDE VOOR EEN EXT RA ATTENTIE EN 

LEVERDE GRATIS BRIKJES JOYVALLE MELK,  

CÉCÉMEL EN FRISTI.  

DE JONGEREN LEERDEN HET WERK OP DE 

BOERDERIJ KENNEN EN BELEEFDEN EEN 

FIJNE WEEK.  

DE BRUISGAZET 
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Chiro is … 

 

Hallo,  
 
Elk jaar is anders dan het jaar ervoor, maar dit jaar was toch wel DE grote uitzondering. 
En het is nog niet gedaan, … 
 
We keken samen uit naar verschillende evenementen. In maart keken we uit naar de Fiësta, in mei keken we uit 
naar Festifuif, in september keken we uit naar Polderwives en de organisatie van het komende feestjaar. Geen van 
deze grote evenementen is kunnen doorgaan.  
Maar samen hebben we er ook mede voor gezorgd dat HET evenement van het jaar wel kon doorgaan. In juli 
mochten we namelijk samen uitkijken naar het bivak.  
Weliswaar ging dit door met de nodige aanpassingen, maar de essentie bleef: ons vijf of tien dagen KEI HARD 
amuseren!  
Wat ons betreft is dit meer dan gelukt!  
 
Nu kijken we uit naar het volgende Chirojaar. Wat dit met zich mee zal brengen weet voorlopig nog niemand. We 
houden ons aan de huidige maatregels van code geel en zijn steeds waakzaam. Daarbij rekenen we ook op uw 
inzet en gezond verstand.  
 
De afgelopen maanden zijn niet altijd makkelijk geweest en de komende maanden zullen dat waarschijnlijk ook niet 
worden. De Chiro heeft een zwart jaar doorgemaakt, maar we zijn nooit het plezier verloren en zijn altijd blijven 
doorzetten!  
 
Ook het komende jaar zetten we door en kijken we samen uit naar schitterende Chirozondagen!  
 
Wat zijn we fier op onze Chiro, fier op onze “bijna-200-leden” die we elke zondag mogen verwelkomen, fier op de 
leidingsploeg!  
 
Tot zondag!  
 
L. Amber 
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Een woordje van onze VB 

OnvoorSPELbaar. 

 

Zo is het op dit moment in onze samenleving. 

OnvoorSpelbaar! Samenwerken om het virus, dat alles rondom ons beheerst, te slim af te zijn. En we werken samen! Heel 

veel mensen die het niet zo nauw nemen met de maatregelen, kunnen beter een voorbeeld nemen aan de jeugdverenigingen 

die deze zomer hun zo gegeerde kamp hebben georganiseerd. Jeugdbewegingen in Vlaanderen hebben op zich 3200 

kampen georganiseerd voor ongeveer 240.000 deelnemers. Met een gelijkaardige opkomst als andere jaren. 

OnvoorsPelbaar! Mijn Pet af voor alle jeugdwerkers en leidinggevenden binnen de jeugdbewegingen! Maar een handvol van 

die 3200 kampen heeft moet opbreken… 

Mijn Pet af voor onze leidsters! Zij hebben, -onder impuls van Groepsleidster Amber-, volgens de richtlijnen van Chirojeugd 

Vlaanderen en de Ambrassade, een perfect werkend Coronadraaiboek ontwikkeld en in de praktijk gebracht.  

Mijn Pet af voor het vertrouwen dat de ouders ons gegeven hebben! Echt heel deugddoend! 

En mijn Pet af voor de discipline die zowel leden, leidsters en kookies aan de dag hebben gelegd tijdens het bivak! 

OnvoorspElbaar! 

En of dat het kamp geslaagd was! En of dat jullie leidsters er stonden en er nu weer staan! Na het bivak is de wekelijkse 

werking weer van start gegaan onder het juk van de nu geldende en steeds wijzigende Coronaregels… Het is geen makkelijke 

opdracht. Maar de Energie en het Enthousiasme van de leidingsploeg zorgen ervoor dat er weer heerlijk gespeeld kan 

worden! 

OnvoorspeLbaar! 

Laat we wel wezen! Het is niet gemakkelijk in deze tijden van Corona…Geen Fiësta, geen Frituurke, geen Polderwives, geen 

extra inkomsten…Maar de hoofdzaak, de Leidraad, de zondagse Chiro-Locomotief is terug op gang gebracht! En hopelijk 

kunnen we aan boord blijven en zonder omzien naar betere tijden bollen! Er zijn weer tal van nieuwe passagiers op de trein 

gesprongen, de eerste zondag van september zeker 15, (in de wandelgangen vernomen) en er komen er nog bij. Weerom 

zullen we pieken in minstens vier bubbelwagons van 50. Deze locomotief wordt aangestuurd door eenentwintig Laaiend 

enthousiaste machinisten. Zij zorgen ervoor dat de locomotief nooit meer stilvalt! 

Onvoors(P)Telbaar fier ben ik op deze Chirogroep en zijn machinisten! 

 

Groeten hé, 

Pat 
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Afdelingen 

Pinkels 

De allerjongste leden zijn de Pinkels (6-8 jaar). De Pinkels houden 

van fantaseren en dat wordt geïntegreerd in de spelen. Ze 

dompelen zich samen met de leiding onder in de wereld van trollen 

en heksen, prinsen en prinsessen en andere sprookjesachtige 

figuren. Samen spelen is dan ook het liefste dat we doen. Ook op 

kamp zijn de jongste Chiroleden welkom om samen te ravotten in 

de bossen. Wij gaan niet de volledige periode mee, maar vijf dagen 

in plaats van tien dagen. 

 

 

 

Speelclub  

Klein, maar niet meer de kleinsten: de Speelclub (9-10 jaar). 

Speelclubbers houden van spelen, zo simpel is dat! Ze ontdekken de 

wereld en zijn onnoemelijk nieuwsgierig. Ze dollen en rennen door 

het bos, verkleden zich en kruipen allemaal samen voor of zelfs in de 

poppenkast. Of ze trekken eropuit voor een tocht vol spelletjes, 

plezante liedjes en gekke opdrachten. Ze worden ook al wat 

mondiger: de leiding zal het geweten hebben! Bij de speelclub leren 

kinderen al wat meer samen spelen. Vriendschappen ontstaan, 

banden worden gesmeed. 

 

 

Kwiks 

De 11- tot 12-jarigen hangen samen met hun leiding de aap uit. Ze 

ravotten zich te pletter, trekken eropuit met de fiets en lopen zich de 

ziel uit het lijf bij een supergroot bosspel. Soms maken ze de gekste 

creaturen in klei en verkleden ze zich in monsters en draken. Regen 

en wind houden hen niet tegen om buiten te ravotten. Het liefst 

springen ze dan nog in een grote plas om lekker vuil te worden. Wij 

leven ons elke zondag volledig uit op de geweldige spelletjes die 

onze leiding steeds opnieuw verzint.  
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Tippers 

De Tippers (13-14 jaar) trekken eropuit met de fiets of met de trein 

om in de een of andere stad een groot zoekspel te doen. Keihard 

ertegenaan gaan in een pleinspel en graag winnen, door tactiek of 

door snelheid. Stilvallen om de laatste stand van zaken in 

voetballand te bespreken of te zwijmelen over een superster of over 

die ene knappe jongen van op school, hoort erbij. Ze schminken zich 

om ter gekst voor een show en zomerse zondagen eindigen steevast 

in een waterfestijn. De sjiekste Chiromomenten worden natuurlijk 

vastgelegd op sociale media. Kortom: typisch Tippers 

 

 

Tiptiens 

De Tiptiens (15-16) trekken op avontuur, doen een tweedaagse 

tocht in de natuur met de rugzak of bouwen zelf een vlot om de 

rivier over te steken. Ze beulen zich af in een zelfverzonnen sport, of 

zetten hun lokaal volledig op z’n kop om het een nieuwe look te 

geven. Tijdens de frietjes tonen ze de nieuwste danspasjes op een 

minifuif voor maxipret.  

 

 

 

Aspiranten 

De oudste afdeling (17-18 jaar) neemt het er goed van en wisselt 

hevige spelen af met stevige babbels in het gezelligste hoekje van 

het lokaal. Af en toe staan ze stil bij ‘leiding zijn’ of proeven ze van 

het leiden van een jongere afdeling. Soms organiseren ze zelf een 

Aspifuif of leven ze een week op de Chiro tijdens een leefweek. Op 

bivak gaan ze zelfs op tweedaagse! Kortom: de Aspi-jaren zijn de 

kers op de taart van jaren lid zijn bij de Chiro! 
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Chiro 

Openingsritueel  

De Chiro start om 14u30. De kindjes worden dan in perfect uniform op het grasplein (aan de zijkant van ons Chiro gebouw) 

verwacht. Het uniform is nog niet verplicht voor de twee jongste groepen. Vervolgens gaat elk lid bij zijn groep staan en volgt 

er een openingsritueel. De hoofdleidster, Amber Vervliet, zegt eerst en vooral ‘inspectie’. Vervolgens gaan alle leidsters naar 

hun groepen en wordt er gecontroleerd of iedereen in perfect uniform is. Hierna volgt het uitspreken van de groepskreet die 

uniek is voor elke groep. Daarna gaat iedereen terug in zijn rijen staan en wordt er een openingsgebedje opgezegd dat gaat 

als volgt: 

“Heer Jezus wij treden samen voor u aan, blijf bij ons en laat ons leiden door de kracht en de trouw en de goedheid en de 

vreugde van u dienst.” 

Vervolgens wordt er nog een liedje gezongen, en als er een kindje jarig is dan wordt zij zeker en vast eens in de bloemetjes 

gezet. Hierna beginnen alle groepen afzonderlijk aan hun spel. 

Vieruurtje 

De jongste groepen (Pinkels, Speelclub, Kwiks en Tippers) hebben rond kwart na 4 vieruurtjestijd. Dit wil zeggen dat ze met 

z’n allen een chipje, een snoepje en een drankje kunnen eten en drinken en daarna nog een beetje met hun vriendinnetjes 

kunnen spelen op de Chiro. Dit drankje en hapje kunnen ze meebrengen van thuis maar kunnen ze ook aankopen op de 

Chiro (€1 voor paprika of zoute Chips en €1 voor Cola, Fanta, plat water of bruiswater). Door de Coronamaatregelen kunnen 

we geen chips en drinken aanbieden. Vooraleer ze starten met het vieruurtje zingen ze nog een typerend liedje: Allee zoem 

zoem zoem, mixsalade en mokkafee. Allee zoem zoem zoem, mixsalade en mokkafee. Patapoef patapaf, mixsalade en 

mokkafee. Patapoef patapaf, mixsalade en mokkafee. Bikke bikke bik, hap hap hap. Eerst de soep en dan de pap. Dan de 

bonen en de saus. Dat verdient een groot applaus.  

Lidgeld  

Het lidgeld bedraagt €40 voor elk lid. Van zodra dat je het lidgeld hebt betaald is je dochter verzekerd via de Chiro. Moest er 

dus iets gebeuren op de Chiro, dan kan je bij ons een blad komen vragen voor de verzekeringen en dan wordt dit allemaal via 

ons geregeld. Komt je dochter na Nieuwjaar naar de Chiro? Dan betaal je nog maar 25 euro.  

Uniform  

Het uniform bestaat uit een beige Chiro rok (verkrijgbaar in Banier), donkerblauwe 

sokken, donkere bottinnen (grijs, zwart, bruin… geen fluo kleuren), de trui van 70 jaar 

Chiro, onze eigen T-Shirts en een zangboekje (deze drie laatste zijn verkrijgbaar op de 

Chiro). We hebben besloten dat dit de enige kledingstukken zijn die tijdens de opening 

gedragen mogen worden om meer uniformiteit te creëren tussen alle leden. De leden 

mogen eventueel na de opening wel andere schoenen aandoen of een trui. Wij vragen 

ook om u kind steeds een jas mee te geven. Tijdens de winter kan het immers zeer koud 

en nat worden en wij zouden natuurlijk niet willen dat uw kinderen ziek worden door een 

Chironamiddag. Deze jas moet geen specifieke kleur of vorm hebben. De enige 

voorwaarde die er is, is dat hij vuil mag worden. De jongste groepen (Pinkels en 

Speelclub) hoeven nog niet in perfect uniform te zijn. Vanaf de Kwiks is het uniform wel 

verplicht! De eerste keren dat je komt proberen is het uniform natuurlijk niet verplicht. 
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Belangrijke informatie 

Begin- en eind uur per afdeling 

Afdeling Begin uur Eind uur 

Pinkels 14u30 18u00 

Speelclub 14u30 18u00 

Kwiks 14u30 18u30 

Tippers 14u30 18u30 

Tiptiens 14u30 19u30 

Aspiranten 14u30 19u30 

 

Adres Chiro 

Kattestraat 72A 

9150 Kruibeke 

E-mail: chiro.adelheid@gmail.com 

Informatiekanalen 

Om te beginnen hebben we de Gimm-e waar mededelingen, foto’s en een kalender op geplaatst is. Dus vergeet je zeker niet 

te abonneren op ons kanaal. 

www.gimme.eu 

 

Naast ons Gimm-e-kanaal is er natuurlijk ook een facebook-pagina waar je ons kan volgen. Vergeet deze zeker niet te liken.  

En tot slot hebben we ook nog een website waar je alle info kan vinden. 

www.chiroadelheid.be  

 
Wist je dat... 
- Je onze Chiro financieel kan steunen via Trooper? 
- Je dit geen enkele cent extra kost? 
- Dit heel gemakkelijk te doen is via de Trooperbot? 
- Er enorm veel sites meedoen aan Trooper, zoals Bol, Collect&Go en TakeAway? 
- Je nu een extra reden hebt om dat ene kleedje tóch te bestellen? 
Als je dus helemaal verkocht bent, kan je ons steunen via deze link 
https://www.trooper.be/nl/trooperverenigingen/chiroadelheid 

mailto:chiro.adelheid@gmail.com
http://www.gimme.eu/
http://www.chiroadelheid.be/
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Bivak 

Tien dagen erop uittrekken met je vrienden om samen avonturen te beleven, dát is het hoogtepunt van een Chirojaar. Een 

heel jaar voorbereiden werpt pas dán zijn vruchten af. 

 

Maar wat maakt zo'n tiendaagse tot een Chirobivak? 

Een bivak wordt pas een Chirobivak als de drie Chirowaarden er beleefd worden: graag zien, rechtvaardigheid en 

innerlijkheid. 

Met de groep: in de Chiro gaan we samen op bivak, van klein tot groot. Iedereen leert zo iedereen kennen, niet alleen in de 

eigen afdeling. Groepsmomenten, groepsspelen, Aspiranten en Tiptiens die Speelclubbers helpen bij het wassen of tijdens 

het eten, het zijn momenten waarop we verantwoordelijkheid opnemen voor elkaar en genieten van onze verbondenheid. 

Gelijkwaardig: in het samenleven op bivak heeft iedereen gelijkwaardige rechten en plichten. Samen pakken we het 

praktische verloop aan, zodat iedereen van die tien dagen kan genieten. Samen beslissen en mee doen vormen daarbij de 

sleutel tot eerlijk met elkaar omgaan. De Tiptiens maken mee de afspraken die ze met de afdeling zullen naleven. De 

Speelclub kiest mee welke activiteiten ze morgen gaan doen. De Aspiranten helpen mee bij de opbouw van het kamp. De 

Kwiks sprokkelen mee, al zagen ze de grote takken nog niet door. De leiding gaat, nadat ze de anderen nog eens herinnerd 

hebben aan het afgesproken slaapuur, ook op een 

verantwoord uur slapen, zodat ook zij er 's morgens 

weer fris bij staan. 

Soberheid: op bivak trekken we eropuit in de natuur 

en in onszelf. We kiezen ervoor om de luxe van elke 

dag opzij te schuiven. We stappen of nemen de 

fiets, in plaats van met zeven auto's een afdeling 

naar het zwembad te brengen. We zingen of 

luisteren naar elkaar in plaats van de radio loeihard 

onze gedachten te laten verdringen. We nemen de 

tijd om een briefje naar huis te schrijven, in plaats 

van te testen welke deuntjes onze gsm speelt. We 

durven eens stilstaan bij het eten, bij het slapen, bij 

onszelf, de anderen, de omgeving, ... 

 

Meer informatie over het bivak wordt meegedeeld in het boekje de leden krijgen nadat wij hun betaling ontvangen hebben. 
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De leidingsploeg 

Afdeling Naam E-mail GSM-nummer Functie 

Pinkels 

Emma Vandenameele emma.vandenameele@gmail.com 0470 05 76 88  

Emma Van Strijthem emma.van.strijthem@hotmail.be 0477 30 88 68  

Lisa Steenssens lisa.steenssens@telenet.be 0483 24 09 08  

Yoni Verbuyst yoni.verbuyst@gmail.com 0474 94 23 01 Ledenbeheer 

Speelclub 

Bente D’Hanis bente.dhanis2@gmail.com 0477 30 88 68  

Fenne Brabants fenne.brabants1@gmail.com 0491 19 44 55  

Helena Schellemans helena.schellemans@hotmail.be 0471 21 33 45  

Margot Janssens margot-janssens@live.be 0470 54 54 48 Truien & T-shirten 

Yanna Egghe yanna.egghe@telenet.be 0483 24 60 87 Verhuur 

Kwiks 

Anne De Prez annedeprez@outlook.com 0478 48 76 69 Verhuur 

Emma De Wael emma.dw@outlook.be 0470 26 80 01  

Emma Lambrigts emma.lambrigts1@gmail.com 0493 57 70 74  

Julie De Graef julie.degraef.2001@gmail.com 0476 09 44 13  

Tippers 

Cato Laureyssens cato.laureyssens@hotmail.com 0490 43 46 52 Financieel 

Dorien Vercammen dorien.vercammen@hotmail.be 0487 80 41 96  

Hanne Boels hanne.boels@gmail.com 0474 17 67 55  

Zahra Verbuyst zahra0906@hotmail.com 0494 54 84 78 Ledenbeheer 

Tiptiens 
Hanne Van Strijthem hanne.vanstrijthem@gmail.com 0473 30 76 81 Verhuur 

Ruth Foubert ruthfoubert@live.be 0476 51 76 31 Truien & T-shirten 

Aspiranten 
Aimée Adriaenssens aimeeadriaenssens@hotmail.com 0491 12 89 68 Communicatie 

Amber Vervliet amber.vervliet@hotmail.com 0493 02 86 73 Hoofdleidster 

 

 

 

 

 

mailto:emma.vandenameele@gmail.com
mailto:emma.van.strijthem@hotmail.be
mailto:yoni.verbuyst@gmail.com
mailto:fenne.brabants1@gmail.com
mailto:helena.schellemans@hotmail.be
mailto:margot-janssens@live.be
mailto:yanna.egghe@telenet.be
mailto:annedeprez@outlook.com
mailto:emma.dw@outlook.be
mailto:julie.degraef.2001@gmail.com
mailto:dorien.vercammen@hotmail.be
mailto:hanne.boels@gmail.com
mailto:zahra0906@hotmail.com
mailto:hanne.vanstrijthem@gmail.com
mailto:ruthfoubert@live.be
mailto:aimeeadriaenssens@hotmail.com
mailto:amber.vervliet@hotmail.com
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Pinkels 

Naam en Voornaam: Vandenameele Emma 

Geboortedatum: 7 september 2002 

Studierichting: Handelsingenieur  

Hobby’s: Chiro en héél soms eens een workout ;) 

Favoriete Chirolied: ‘De poes van tante Loes’  

Wat vind je niet leuk aan Chiro/Bivak: Het vroeg opstaan en snel 

aankleden op Bivak. 

Leukste/grappigste Chiromoment: Elke Chirozondag is dikke fun! Een moment dat me altijd zal bijblijven is toch wel 

die ene keer dat we per ongeluk gratis eten van de McDonalds meekregen.   

Waarvoor mogen ze u wakker maken op bivak: De dessertjes van de kookouders of een actief nachtspel! 

Tofste Bivakthema: De zusjes Kriegel omdat ik dit themalied nog steeds kan meezingen.  

Favoriete frituursnack/bestelling bij pizza of pita: Hmmm… Altijd een moeilijke keuze. Meestal ga ik voor een 

viandel of een Bicky Burger. Beide kan ook altijd natuurlijk ;) 

Favoriete Chiro-evenement: De Aspirantenfuif! :) 

Wat mis je het meest op bivak: Toch misschien mijn lekker warm bedje. 

Als je mij goed kent, weet je dat ik: niet kan stilzitten en niet de handigste ben ;) 
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Naam en Voornaam: Van Strijthem Emma 

Geboortedatum: 19 augustus 2001 

Studierichting: Leerkracht lager onderwijs 

Hobby’s: Chiro en op de lappen gaan met de meiden 

Favoriete Chirolied: Storm breekt los 

Wat vind je niet leuk aan Chiro/Bivak: Het afgelopen bivak vond ik 

het jammer dat we afstand moesten houden van de andere groepen.  

Leukste/grappigste Chiromoment: Het leukste Chiromoment vond ik de dropping op leefweek bij de Aspiranten. We 

werden opgehaald met auto’s en ergens in de polder afgezet terwijl we aan elkaar vastgebonden waren en 

blinddoeken ophadden. We moesten om ter eerst op de Chiro geraken zonder gezien te worden. Onderweg 

moesten we ook opdrachten volbrengen.  

Waarvoor mogen ze u wakker maken op bivak: Je zult me niet wakker krijgen, hihi.  

Tofste Bivakthema: Repelsteeltje  

Favoriete frituursnack/bestelling bij pizza of pita: Stoofvleessaus & een kaaskroket of pita shoarma.  

Favoriete Chiro-evenement: Frituurke vind ik één van de leukste evenementen.  

Wat mis je het meest op bivak: Ik heb alles wat ik nodig heb op bivak: vriendinnen en lekker eten        

Als je mij goed kent, weet je dat ik: Heeeel graag M&M’S met nootjes eet!  
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Naam en Voornaam: Steenssens Lisa 

Geboortedatum: 2 september 2002 

Studierichting: Geneeskunde  

Hobby’s: Chiro, tennis en joggen 

Favoriete Chirolied: ‘Vrouwtje de ezel’ (voor altijd mijn favo)  

Wat vind je niet leuk aan Chiro/Bivak: Vroeg opstaan op bivak  

Leukste/grappigste Chiromoment: Toen ik een lap vlees van mijn been had geschoren in de douche en dacht dat 

mijn been geamputeerd moest worden (heb wel nog steeds een groot litteken) .  

Waarvoor mogen ze u wakker maken op bivak: Een leuk nachtspel   

Tofste Bivakthema: Repelsteeltje, in de versie van K3 

Favoriete frituursnack/bestelling bij pizza of pita: Pizza MargherEta        

Favoriete Chiro-evenement: Elk chirofeestje  

Wat mis je het meest op bivak: Kobie (mijn ‘kleine’ broer)  

Als je mij goed kent, weet je dat ik: ALTIJD pizza kan eten 
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Naam en Voornaam: Verbuyst Yoni 

Geboortedatum: 24 februari 1997 (Jaja ik ben nog steeds de 

oudste leidster) 

Studierichting: Maatschappelijk werk 

Hobby’s: Ik geef training bij Gymfinity en natuurlijk ga ik af en toe 

iets drinken met de leidsters. Verder ben ik begeleider tijdens de 

rolschaatssessies van L. Ruth en L. Hanne VS. Oh ja ik zou bijna 

nog vergeten zeggen dat ik leidster ben bij de tofste Chiro van het land. 

Favoriete Chirolied: Ik ben wel fan van het enige echte adelheid-lied, maar mijn echte favoriet is ‘Storm breekt los’ 

Wat vind je niet leuk aan Chiro/Bivak: Ik vind alles leuk aan bivak, want ik ben al terug aan het aftellen tot het 

volgende bivak. Het zijn namelijk nog 292 dagen. Maar als ik echt iets moet kiezen dat ik niet leuk vind aan bivak 

zijn het de koude nachten en dat wanneer je heel dringend naar het toilet moet er vaak nog een lange rij staat te 

wachten. 

Leukste/grappigste Chiromoment: Ik heb al heel wat afgelachen en denk dat er nog leuke momenten gaan 

bijkomen. Mijn jaren als lid waren heel leuk, maar geloof mij als leidster is het nog beter! Maar als ik er echt 1 

moment moet uitkiezen, ga ik toch voor het voeten-toonmoment. Ik had toen echt buikpijn van het lachen. 

Waarvoor mogen ze u wakker maken op bivak: Mij mag je steeds wakker maken voor eten of voor een feestje met 

de leidsters. En natuurlijk ook voor een stevig, actief en spannend nachtspel. 

Tofste Bivakthema: Als ik echt moet kiezen, ga ik voor Peter Pan. Ik vond het niet alleen een mega mooi themabord 

(shout out naar L. Ruth en L. Hanne VS), ik vond het ook mega tof om de rol van kleine Michiel te mogen vertolken. 

Aladdin vond ik ook tof want ik ging de rol van tapijtje op mij nemen, maar door Corona heb ik deze rol jammer 

genoeg niet kunnen spelen. 

Favoriete frituursnack/bestelling bij pizza of pita: Wanneer we frietjes eten kies ik altijd frietjes met warme curry en 

een cervela roos special of een viandel. Bij de pita kies ik altijd een pita met lamsvlees (schellekes) en heeeeeel 

veeeeel looksaus. Maar als iemand een suggestie heeft, is die altijd welkom want ik bestel altijd hetzelfde       

Favoriete Chiro-evenement: Mijn favoriete Chiro-evenement is zonder twijfelen het bivakfeestje. Het is gezellig iets 

eten en drinken, met de kookouders en leidsters die er net uit zijn. Verder vind ik het ook heel leuk om de 

Chirofiësta te organiseren. 

Wat mis je het meest op bivak: Hier moet ik eens goed over nadenken, want bivak vliegt altijd zo snel voorbij dat ik 

geen tijd heb om iets te missen. Mijn zus kan ik niet missen, want die gaat elk jaar mee. Maar als ik echt iets moet 

kiezen zijn het mijn ouders. (Nee mopje) Nu serieus, op bivak mis ik altijd de kleren die ik niet bij heb. Thuis denk ik 

altijd ‘Nee dit ga ik niet nodig hebben’ en dan ben ik op bivak en denk ik: ‘Hmmm ik had het beter toch nog in mijn 

valies gestoken’ 

Als je mij goed kent, weet je dat ik: Te allen tijde zin heb in een goed feestje. 
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Speelclub 

Naam en Voornaam: D’hanis Bente 

Geboortedatum: 3 februari 2001 

Studierichting: Pedagogie van het jonge kind. 

Hobby’s: Chiro, boksen en paardrijden. 

Favoriete Chirolied: Zoals poppen aan een touwtje. 

Wat vind je niet leuk aan Chiro/Bivak: De muggen in de tent. 

Leukste/grappigste Chiromoment: Dat L. Ruth haar gsm in den 

hudo viel. 

Waarvoor mogen ze u wakker maken op bivak: Voor een mega 

tof nachtspel. 

Tofste Bivakthema: Aladdin 

Favoriete frituursnack/bestelling bij pizza of pita: Mini loempia’s. 

Favoriete Chiro-evenement: Voor algemene evenementen, het baseball toernooi. Adelheid for the win!  En voor 

Adelheid evenementen, de Polderwives natuurlijk. 

Wat mis je het meest op bivak: Mijn huisdieren. 

Als je mij goed kent, weet je dat ik: De grootste stresskip ben die je kan voorstellen. 
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Naam en Voornaam: Brabants Fenne 

Geboortedatum: 20 februari 2001 

Studierichting: Geneeskunde 

Hobby’s: Trombone spelen en chirooo! 

Favoriete Chirolied: Goh… Ik heb niet echt een favoriet, maar 'de 

poes van tante loes' is altijd leuk om te zingen :) 

Wat vind je niet leuk aan Chiro/Bivak: De opruim is zeker en vast 

niet mijn favo momentje op bivak.  

Leukste/grappigste Chiromoment: De 10000 keren dat L. Dorien, L. Bente en ik niet meer konden ademhalen van 

het lachen (over niets) op bivak. 

Waarvoor mogen ze u wakker maken op bivak: Voor een extra dutje :) 

Tofste Bivakthema: Quasimodo :))  

Favoriete frituursnack/bestelling bij pizza of pita: Frietjes met een curryworst, mini loempia's, stoofvleessaus en wat 

satékruiden. Lekkeeuuurr xp 

Favoriete Chiro-evenement: Elke chirozondag en het bivak als ultieme topper natuurlijk! 

Wat mis je het meest op bivak: Mijn zacht bedje, maar dat wordt helemaal goedgemaakt door alle andere leuke 

dingen op bivak! 

Als je mij goed kent, weet je dat ik: Heel graag naar disneyliedjes luister :)) 
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Naam en voornaam: Schellemans Helena 

Geboortedatum: 7 december 2001 

Studierichting: Kleuteronderwijs 

Hobby’s: Chiro natuurlijk!! 

Favoriete Chirolied: Mijn favoriete Chirolied is “Bivakeren”. Dit lied 

zingen we vaak op bivak (logisch want dat is ook de titel van het 

lied). Wanneer we dit lied zingen roept het vele herinneringen op. 

En het is ook nog eens een kei leuk lied. Ook gebeurt het wel eens dat we dit lied gewoon op een zondag zingen 

en dat brengt me dan altijd even terug naar de leukste tijd van het jaar. 

Wat vind je niet leuk aan Chiro/Bivak: Als ik de Chiro of bivak niet leuk zou vinden, was ik natuurlijk nooit in de 

Chiro gekomen of leidster geworden. Er zijn soms wel zondagen dat je minder zin hebt om naar de Chiro te komen 

maar dan kom je op de Chiro, zie je je vriendinnen weer terug, heb je weer enorm hard moeten lachen en heb je je 

rot geamuseerd. Dan weet je weer waarom je in de Chiro bent gegaan.  

Leukste/grappigste Chiromoment: Mijn leukste Chiromoment is het kampvuur op bivak. Lekker gezellig bij elkaar en 

meezingen met de zotste schijven. Deze momenten zullen mij altijd bijblijven.   

Waarvoor mogen ze u wakker maken op bivak: De overheerlijke vogelnestjes van de kookouders! 

Tofste Bivakthema: De toneeltjes op bivak zijn altijd iets geweest waar ik als lid naar uitkeek. Maar het thema wat 

mij het meeste is bijgebleven is “De klokkenluider van de Notre Damme”. Van het toneeltje kan ik mij een paar 

dingen herinneren maar wat ik mij vooral kan herinneren is het themalied. Ook al is het een thema van 8 jaar 

geleden, het themalied kan ik nog altijd perfect meezingen.  

Parijs, onder de toren… 

Favoriete frituursnack/bestelling bij pizza of pita: Mijn favoriete frituursnack is een goeie curryworst. Dat kan 

smaken. En liefst 2. Want zeg nu zelf 1 curryworst is toch veel te weinig!       

Favoriete Chiro-evenement: Dag van de jeugdbeweging. Dan kan je met trots op school laten zien dat je van de 

Chiro bent.  

Wat mis je het meest op bivak: Mijn heerlijke douche van thuis. Op bivak is er ook een douche maar niets is 

heerlijker dan je thuis te douchen in je vertrouwde badkamer.  

Als je mij goed kent, weet je dat ik: een fan ben van Nederlandstalige liedjes. Ik ken ze bijna allemaal. Je kan me 

vooral blij maken met Snelle en Bazart. Wanneer zij opstaan ga ik helemaal uit mijn dak!  
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Naam en Voornaam: Janssens Margot 

Geboortedatum: 12 september 2002 

Studierichting: Toegepaste psychologie op AP hogeschool  

Hobby’s: Ik speel hockey en ben daarnaast graag creatief bezig. 

Ook ga ik natuurlijk héél graag naar de Chiro! 

Favoriete Chirolied: ‘Geef mij een lach’ is wel één van mijn 

favoriete Chiroliedjes. Dit liedje maakt mij automatisch heel 

gelukkig door zijn blije tekst en melodie.  

Wat vind je niet leuk aan Chiro/Bivak: Eigenlijk kan ik niet direct iets bedenken, maar als er echt iets is waarvan ik 

de kriebels krijg zijn het de spinnen en insecten die gezellig in de tent verblijven op bivak… 

Leukste/grappigste Chiromoment: Bij de Tiptiens hadden we op tweedaagse een heel toffe surfinstructeur: ‘de 

Geert’. We hadden zelfs een eigen liedje over hem gemaakt dat we heel het bivak aan het zingen waren.  

Waarvoor mogen ze u wakker maken op bivak: Voor een avontuurlijk nachtspel mag je me zeker uit mijn bed 

roepen! Ook tegen lekker eten zeg ik zeker geen nee        

Tofste Bivakthema: Repelsteeltje vond ik echt een heel leuk thema. Het sprookje over Repelsteeltje werd gespeeld 

in de versie van ‘K3 en het ijsprinsesje’ en eerlijk, wie houdt er nu niet van K3?        

Favoriete frituursnack/bestelling bij pizza of pita: Ik probeer elke zondag wel eens graag iets nieuws uit bij de frituur, 

maar als ik echt geen inspiratie heb blijf ik toch bij mijn vertrouwde cervela roos en kaaskroket. 

Favoriete Chiro-evenement: Als aspirant vond ik het altijd leuk om de Aspifuif te organiseren en op de avond zelf 

volop te werken en mee te helpen, maar de leidsters en leiders een dansje zien placeren op de Chiro Fiësta vond ik 

ook altijd heel plezant. 

Wat mis je het meest op bivak: Mijn huisdieren!! Als er nog plek zou zijn in mijn valies, zou ik het wel weten       

Als je mij goed kent, weet je dat ik: de persoonlijke kapper van Chiro Adelheid ben. Knippen, kleuren,… en dat 

allemaal gratis en voor niks!!        
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Naam en Voornaam: Egghe Yanna  

Geboortedatum: 8 juni 2002 

Studierichting: Toegepaste Psychologie  

Hobby’s: Chiro en nog eens Chiro! Daarnaast ga ik graag ook 

eens lopen.  

Favoriete Chirolied: Na veel jaren in de Chiro te zitten waarbij we 

veel liedjes leerden kennen springt er voor mij nog steeds één 

liedje uit en dat is namelijk tuimeling. Natuurlijk zijn de andere liedjes ook allemaal even leuk.  

Wat vind je niet leuk aan Chiro/Bivak: Na lang nadenken ben ik tot te conclusie gekomen dat gewoon alles leuk is 

aan Chiro. Van de zotste spelletjes spelen tot de allertofste vriendinnen hebben.  

Leukste/grappigste Chiromoment: Daar kan ik echt niet tussen kiezen. Elke zondag opnieuw maken we leuke 

Chiromomenten mee. Alle momenten dat ik met de Chiro heb meegemaakt die koester ik!  

Waarvoor mogen ze u wakker maken op bivak: Op bivak mogen ze mij voor alles wakker maken! Of dat gaat 

lukken dat is een andere vraag :)  

Tofste Bivakthema: De zusjes kriegel is een bivakthema dat mij als kleine Chirogriet heel hard is bijgebleven. Ken 

het themalied nog steeds, zo leuk vond ik het.  

Favoriete frituursnack/bestelling bij pizza of pita: Dit is een moeilijke keuze, maar dan ga ik toch voor de kaassoufflé 

gaan.  

Favoriete Chiro-evenement: Mijn favoriete Chiro-evenement is dag van de jeugdbeweging waarbij we allemaal 

samenkomen met de andere Chiro’s van Kruibeke om daarmee allerlei spelletjes mee te spelen.  

Wat mis je het meest op bivak: De mama en papa natuurlijk :) mopje. Als ik dan toch 1 ding moet kiezen dan is het 

mijn bedje toch wel.  

Als je mij goed kent, weet je dat ik: Dan weet je dat ik een enthousiast persoon ben, die graag voor alles wil gaan. 

Ik ben iemand waar je op kan vertrouwen en klaarstaat voor iedereen te helpen.  
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Kwiks 

Naam en Voornaam: De Prez Anne 

Geboortedatum: 10 mei 2001 

Studierichting: Pedagogische wetenschappen aan de universiteit 

van Gent 

Hobby’s: Op zondag ga ik naar de Chiro en de andere dagen kijk 

ik uit naar de Chiro! Met de leidsters afspreken en joggen horen 

daar ook wel bij (vooral dat eerste dan      )  

Favoriete Chirolied: Sowieso ‘Met liefs’, dat mogen de leidsters later op mijn trouw komen zingen! ‘Bikke bikke bik’ 

zing ik ook altijd heel luid mee, want dat betekent dat het 4-uurtje eraan komt       ‘Hier zijn wij ja wij’ vervolledigt 

mijn top 3! 

Wat vind je niet leuk aan Chiro/Bivak: Op bivak hebben we overdag vaak mooi weer, maar elk jaar is het ’s nachts 

ijskoud! Gelukkig voorzie ik mij met genoeg truien en broeken, waardoor ik (meestal) slaap als een roosje.  

Leukste/grappigste Chiromoment: Moeilijk om één te kiezen, maar dan ga ik toch voor de over-en-doortocht die we 

in de Tiptiens hebben gedaan, was heel leuk en grappig!   

Waarvoor mogen ze u wakker maken op bivak: Ik heb veel slaap nodig (lees: minstens 10 uur, vraag maar aan de 

andere leidsters      ) dus een moeilijke vraag, maar voor een nachtspel wil ik wel uit mijn bed komen! Ze mogen 

mij ’s morgens ook altijd wakker maken voor een stevige ochtendgymnastiek, dan is iedereen direct wakker!  

Tofste Bivakthema: Alice in Wonderland vond ik een heel leuk thema, vooral dan het toneeltje met de tweeling 

Tweedledee en Tweedeleedum! De klokkenluider van de Notre-Dame staat op de tweede plaats, dat themalied kan 

ik nog helemaal meezingen!! (Marco Borsato’s hit ‘De meeste dromen zijn bedrog’ zal nooit meer hetzelfde zijn 

#grootstefan) 

Favoriete frituursnack/bestelling bij pizza of pita: Meestal wissel ik elke zondag af: de ene zondag eet ik frietjes met 

stoofvleessaus, een viandel en veeeel mayonaise en de volgende zondag pita lams met veeeel looksaus (ik eet 

nogal graag sauzekes) maar af en toe neem ik ook wel eens iets gezonder mee hoor        

Favoriete Chiro-evenement: Als aspirant vond ik de Chirofiësta heel gezellig en keek ik altijd uit naar de fiëstadans 

die door de leidsters en leiders gedanst wordt. Hier hadden we dit jaar heel hard op geoefend, maar door Corona is 

mijn favoriete Chiro-evenement jammer genoeg niet kunnen doorgaan… Volgend jaar dubbel zoveel feest!  

Wat mis je het meest op bivak: Moeilijke vraag, want eigenlijk is alles er: lekker eten, een goed (veld)bed, een 

warme douche, een stevige HUDO, de leden en mijn vriendinnen! Enkel een luchtverfrisser voor in de HUDO mis ik 

misschien en een vuurtje voor aan mijn bed ’s nachts        

Als je mij goed kent, weet je dat ik: graag en veel lach, dat ik altijd enthousiast probeer te zijn en dat ik soms (te) 

goedgelovig ben! Verhalen vertellen kan ik niet altijd als de beste, dat hebben de leidsters mij al een paar keer 

duidelijk gemaakt        
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Naam en Voornaam: De Wael Emma 

Geboortedatum: 7 Juni 2002 

Studierichting: Biomedische laboratoriumtechnologie  

Hobby’s: Chiro natuurlijk! (en soms eens gaan sporten met 

L.Zahra) 

Favoriete Chirolied: Er zat een kieken op het spoor 

Wat vind je niet leuk aan Chiro/Bivak: Bivak zijn de schoonste 10 

dagen van het jaar maar om 8u ‘s morgens opstaan kan al eens pieken, zeker als je je uniform niet terug vindt in 

die rommelige valies       

Leukste/grappigste Chiromoment: In ons eerste aspirantenjaar hadden we nachtwacht, onze kampplaats bewaken 

en samen mini pizzatjes maken in ons tentje. Rond 5u ‘s nachts bleef ik alleen over met L. Margot en L. Zahra en 

we moesten dringend naar de HUDO (wat dus supereng was). Uiteindelijk hadden we elkaar zo bang gemaakt dat 

we maar gaan slapen zijn. Maar die avond was echt gezellig! 

Waarvoor mogen ze u wakker maken op bivak: Voor een cool spel in het midden van de nacht wil ik mijn slaap wel 

afgeven   

Tofste Bivakthema: Mira Bloemen 

Favoriete frituursnack/bestelling bij pizza of pita: Hmm moeilijk… meestal neem ik een Bicky Burger maar ben op 

zoek naar vernieuwing, dus als iemand een aanrader heeft… 

Favoriete Chiro-evenement: De Aspifuif! Dit was mijn allereerste feestje en vond het ook leuk om dit zelf te 

organiseren. 

Wat mis je het meest op bivak: Mijn lekker warme dons. Hoewel ik het slapen in een tent op een matras echt mega 

gezellig vindt, die slaapzak is niet echt men ding. 

Als je mij goed kent, weet je dat ik: de rommeligste valies op bivak heb… Oops       
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Naam en Voornaam: Lambrigts Emma 

Geboortedatum: 13 augustus 1999 

Studierichting: Rechten 

Hobby’s: Chiro en lopen 

Favoriete Chirolied: Het oude Tiptienslied en ‘bivakkeren’ zijn mijn 

favorieten! 

Wat vind je niet leuk aan Chiro/Bivak: Het middagmaal waar we 

spinazie + fishsticks eten :( 

Leukste/grappigste Chiromoment: Pff wat een moeilijke vraag, er zijn zoveel leuke momenten! Eén van mijn 

mooiste momenten was toen ik, samen met mijn leeftijdsgenoten, leidster werd.  

Waarvoor mogen ze u wakker maken op bivak: Een actief nachtspel of een vierde maaltijd  

Tofste Bivakthema: Pipi Langkous  

Favoriete frituursnack/bestelling bij pizza of pita: Mijn lievelingsbestelling: frietjes met een kaaskroket, kipcorn/ 

cheeseburger en warme currysaus!! Maar natuurlijk smaakt de pita van de Pala ook elke keer :) 

Favoriete Chiro-evenement: Fiësta!!  

Wat mis je het meest op bivak: Het rustig op het gemak wakker worden in de ochtend  

Als je mij goed kent, weet je dat ik: Heeeeel onhandig ben! 
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Naam en Voornaam: De Graef Julie 

Geboortedatum: 17 maart 2001 

Studierichting: Verpleegkunde 

Hobby’s: Weggaan met de meiden, beetje kunstzinnig bezig zijn 

hier en daar & op zondag mij goe amuseren op de Chiro.  

Favoriete Chirolied: Het kannibalenlied 

Wat vind je niet leuk aan Chiro/Bivak: Als ik echt iets moet kiezen, 

de koude nachten op bivak :(( 

Leukste/grappigste Chiromoment: Den doop van de 1ste jaar Aspi’s. Heel plezant om in elkaar te steken maar nog 

plezanter om naar te kijken ;). (Sorry meiden xoxo) 

Waarvoor mogen ze u wakker maken op bivak: Als er extra snackjes te verkrijgen zijn & om eens een zalige warme 

douche te nemen.  

Tofste Bivakthema: De Zusjes Kriegel 

Favoriete frituursnack/bestelling bij pizza of pita: Ik met mijn rare eetcombinaties eet graag pasta Carbonara met 

looksaus. (smaakt beter dan dat het klinkt ;)) 

Favoriete Chiro-evenement: Aspifuif, het organiseren van een fuif in het prachtige Ter Walle. Alles wat erbij komt 

kijken is eyeopening & meehelpen is een goeie workout! 

Wat mis je het meest op bivak: De 3 B’s: een bed, een bad & bucht om te eten. 

Als je mij goed kent, weet je dat ik: Op elk moment van de dag en op eender welke plek in slaap kan vallen. 
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Tippers 

Naam en Voornaam: Laureyssens Cato 

Geboortedatum: 9 juni 2000  

Studierichting: Farmaceutische wetenschappen  

Hobby’s: Chiro 

Favoriete Chirolied: Moeilijke keuze… Ik twijfel tussen het 

‘Beloftelied’, ‘Ja, leidster’ en het oude Tiptienslied, 3 

prachtexemplaren!  

Wat vind je niet leuk aan Chiro/Bivak: Leidsters die niet op tijd betalen   

Leukste/grappigste Chiromoment: De shows van L. Hanne VS zijn altijd wel grappig: de ene keer valt ze van een 

tafel, de andere keer hangt ze met haar arm in een vuile vliegenvanger. Plezier én de slappe lach gegarandeerd!  

Waarvoor mogen ze u wakker maken op bivak: Een K3-dans/zangsessie met L. Yoni ☺  

Tofste Bivakthema: Sjakie en de chocoladefabriek (2007)  

Favoriete frituursnack/bestelling bij pizza of pita: Een spablo, mmmh!  

Favoriete Chiro-evenement: De befaamde Fiësta, die we dit jaar jammer genoeg hebben moeten missen   

Wat mis je het meest op bivak: Mijn warm bedje thuis, zeker wanneer het ijskoude nachten zijn.   

Als je mij goed kent, weet je dat ik: als klein kindje met mijn kin op de badrand ben gevallen, waardoor ik met mijn 

tanden een gat in mijn tong beet. Resultaat: een kei graaf litteken dat ik vandaag de dag nog vaak laat zien.  
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Naam en Voornaam: Vercammen Dorien 

Geboortedatum: 14 mei 2001  

Studierichting: Medische laboratoriumtechnologie 

Hobby’s: Chiro en training geven bij Gymfinity 

Favoriete Chirolied: Met liefs 

Wat vind je niet leuk aan Chiro/Bivak: Dat de hudo zo ver van de 

tent staat op Bivak.  

Leukste/grappigste Chiromoment: Iedere keer dat we stoelendans doen en de pinkels dansen en zingen op de 

muziek. Zalig . 

Waarvoor mogen ze u wakker maken op bivak: Voor het ontbijt :))))) 

Tofste Bivakthema: De klokkenluider van de Notre-Dame (Bivak 2012) 

Favoriete frituursnack/bestelling bij pizza of pita: Ik eet eigenlijk alles graag hihi 

Favoriete Chiro-evenement: Sinterklaas!! 

Wat mis je het meest op bivak: De knuffels en lekjes van mijn kat Filou!! 

Als je mij goed kent, weet je dat ik: Dat ik wel eens verstrooid kan zijn. 
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Naam en Voornaam: Boels Hanne 

Geboortedatum: 17 mei 1999 

Studierichting: Psychologie aan UGent 

Hobby’s: Gaan wandelen/rolschaatsen met de vriendinnen, 

terraskes doen & chiro! 

Favoriete Chirolied: Storm breekt los… 

Wat vind je niet leuk aan Chiro/Bivak: Den afwas op zondag  

Leukste/grappigste Chiromoment: Na zoveel jaren in de chiro te zitten zijn dat er wel een hele hoop. Eentje kan ik 

er niet echt uit kiezen. Laat ons zeggen dat er veel legendarische momenten waren! 

Waarvoor mogen ze u wakker maken op bivak: Een spannend nachtspel & de milkshake om vier uur! 

Tofste Bivakthema: K3 en het ijsprinsesje  

Favoriete frituursnack/bestelling bij pizza of pita: Een smeuïge bicky burger na een stevige zondag of een pita met 

véééééél looksaus ☺ 

Favoriete Chiro-evenement: Afscheidsfeestje, al is dat wel een beetje een dubbbele aangezien we afscheid nemen 

van een paar leidsters… MAAR er is altijd een top-fuif aan verbonden. Polderwives is ook heel plezant.   

Wat mis je het meest op bivak: Uitslapen  

Als je mij goed kent, weet je dat ik: Ik graag naar après-ski muziek luister onder de douche ☺ 
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Naam en Voornaam: Verbuyst Zahra  

Geboortedatum: 9 juni 2002 (jaja ik verjaar samen met Leidster 

Cato      )  

Studierichting: Toegepaste psychologie aan de AP Hogeschool  

Hobby’s: Mijn hobby’s zijn natuurlijk CHIRO en soms ga ik eens 

sporten met L. Emma De Wael. Ook geef ik nog training bij de 

turnclub Gymfinity.  

Favoriete Chirolied: Hier zijn wij ja wij, elke keer als we dit zingen krijg ik kippenvel. Dit doet me denken aan hoe 

geweldig onze Chiro wel niet is. Ik vind het een leuk liedje omdat het echt een Adelheid-lied is, geen enkele andere 

Chiro kan dit liedje zingen.  

Wat vind je niet leuk aan Chiro/Bivak: Dit vond ik een heel moeilijke vraag omdat ik de 22ste meestal al begin af te 

tellen naar het volgende bivak. Ook kijk ik de hele week uit om op zondag naar de Chiro te gaan. Maar als ik echt 

moet kiezen is het mijn rommelige valies op bivak. Ik ben elke dag alles wel eens één keer kwijt.  

Leukste/grappigste Chiromoment: Elk moment dat ik op schok ben met de Chiro gebeurt er wel iets grappigs. De 

allerleukste momenten zijn de gezellige avonden op bivak waarbij we elkaars geheimen te weten komen.       

Waarvoor mogen ze u wakker maken op bivak: Ik ben een nachtmens dus je mag me zeker en vast voor een 

feestje/eten/spel wakker maken.  

Tofste Bivakthema: Repelsteeltje, dit omdat het heel leuk was aangepakt door de leiding. Het was niet gewoon het 

sprookje maar ze hadden het in een andere versie (de versie van K3) gedaan. Dit had volgens mij niemand 

verwacht. Het was leuk om eens een ander thema dan een sprookje of een Disney-verhaal te hebben.  

Favoriete frituursnack/bestelling bij pizza of pita: Oeeeh een heel moeilijke vraag. Als ik iets bestel bij de pizza/pita 

zal dit waarschijnlijk geen pizza zijn aangezien ik die niet zo graag lust. Bij de frituur lust ik altijd graag mini 

loempia’s of met een cervela roos special kan je me ook altijd plezieren.   

Favoriete Chiro-evenement: Ik vond als aspirant de fuif altijd heel leuk. Niet alleen het organiseren maar ook de 

voorbereidingen en de fuif zelf is geweldig. Zo moet je een leuk concept bedenken en decoratie maken etc. Ook 

vond ik de Chiro-fiësta altijd een heel leuk evenement.  

Wat mis je het meest op bivak: Eerlijk? Niets! Of misschien mis ik het uitslapen wel een klein beetje. En natuurlijk 

ook al m’n vrienden die niet mee zijn       

Als je mij goed kent, weet je dat ik: ontzettend bang ben van dreadlocks en dat ik geen blikjes kan open doen oeps. 

Mijn vriendinnen noemen me ook wel eens een chipsmonster, denk dat dat genoeg zegt.        
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Tiptiens 

Naam en Voornaam: Van Strijthem Hanne 

Geboortedatum: 16 februari 1999 

Studierichting: Kleuteronderwijs  

Hobby’s: Chiro op de eerste plaats! Ook kan je mij al 

rolschaatsend voorbij zien racen met L. Ruth en L. Yoni en 

natuurlijk ook wijnen met de meiden.  

Favoriete Chirolied: Het Adelheid-liedje! Het is er eentje om fier 

op te zijn!  

Wat vind je niet leuk aan Chiro/Bivak: Op bivak vind ik de koude nachten het minst leuk maar een goed paar wollen 

sokken helpen al snel om de koude te verhelpen.  

Leukste/grappigste chiromoment: Er zijn te veel leuke en grappige momenten om op te noemen.  

Waarvoor mogen ze u wakker maken op bivak: Mij mag je altijd wekken voor een danssessie op tafel.  

Tofste Bivakthema: Dat van volgend jaar ... spannend spannend! 

Favoriete frituursnack/bestelling bij pizza of pita: Een pita met VEEEEEEL looksaus! 

Favoriete Chiro-evenement: Het Sinterklaasfeestje bij uitstek! Het is zalig om te zien hoe de leden van deze dag 

genieten.  

Wat mis je het meest op bivak: Een deur voor de hudo. Niets is zo vervelend dan dat het zeil van de hudo 

openvliegt of dat iemand per ongeluk jouw zeil opentrekt.  

Als je mij goed kent, weet je dat ik: Dat ik tijdens de LK geen minuut stil ben omdat ik al mijn avonturen van de 

voorbije week moet vertellen aan mijn (on)gelukkige buurvrouw van die avond. 
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Naam en Voornaam: Foubert Ruth 

Geboortedatum: 24 juni 1999 

Studierichting: Leerkracht lager onderwijs op de Sint-Rafaëlschool 

te Beveren.  

Hobby’s: Chiro, rolschaatsen met L. Yoni en L. Hanne, naar de 

voetbal gaan kijken en met de leidsters op stap gaan ☺ 

Favoriete Chirolied: Het beloftelied 

Wat vind je niet leuk aan Chiro/Bivak: Dat het maar 10 dagen duurt   

Leukste/grappigste Chiromoment: “Zijde gij ne propper of ne vouwer?” 

Waarvoor mogen ze u wakker maken op bivak: Om mij te vertellen dat ik nog een uurtje langer mag blijven liggen  

Tofste Bivakthema: Sjakie en de Chocoladefabriek toen ik zelf een Pinkeltje was  

Favoriete frituursnack/bestelling bij pizza of pita: 

− Frietjes met stoofvleessaus, mayonaise, een kaaskroket en een taco  

− Pita/Durüm lams met looksaus en feta  

− Pizza BBQ chicken  

→ Tiptiens: houd jullie maar vast voor de gevarieerde maaltijden op zondag hihi 

Favoriete Chiro-evenement: CHIROFIËSTA met onze gebroeders van Chiro Altena  

Wat mis je het meest op bivak: Een warmwaterkruik tijdens de koud nachten 

Als je mij goed kent, weet je dat ik: Graag (eentje) ga drinken met de leidsters ☺  

  



30 
 

Aspiranten 

Naam en Voornaam: Adriaenssens Aimée 

Geboortedatum: 26 december 2000 

Studierichting: Leerkracht Secundair Onderwijs Engels-

Nederlands 

Hobby’s: Piano, drummen, ukelele, gitaar en af en toe een ludiek 

vlogje maken 

Favoriete Chirolied: Het is heel moeilijk om er maar eentje te 

kiezen, dus kies ik er vijf: Met liefs, het oude Tiptienslied, Storm breekt los, het Beloftelied en Hier zijn wij ja wij 

Wat vind je niet leuk aan Chiro/Bivak: De vieze beestjes 

Leukste/grappigste Chiromoment: De legendarische optredens van L. Hanne VS vorig jaar op bivak  

Waarvoor mogen ze u wakker maken op bivak: Ochtendgymnastiek! Zelfs na een korte nacht sta ik te dansen en te 

springen voor het themabord alsof mijn leven ervan af hangt 

Tofste Bivakthema: Kulderzipken (2010) 

Favoriete frituursnack/bestelling bij pizza of pita: Nogmaals heel moeilijk om er maar eentje te kiezen, dus kies ik er 

weer vijf: kaaskroket, rode cervela, viandel, en de heilige tweevuldigheid: warme curry met fritessaus (een deel van 

het één, een deel van het ander en goed roeren) 

Favoriete Chiro-evenement: De overgang! Het is dan jammer om afscheid te nemen van je leden en je 

medeleiding, maar ook heel spannend om met een verse ploeg het Chirojaar te starten 

Wat mis je het meest op bivak: Mijn bedje  

Als je mij goed kent, weet je dat ik: Ballonnen kan opblazen met mijn neus 
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Naam en Voornaam: Vervliet Amber  

Geboortedatum: 25 mei 1999 

Studierichting: Revalidatiewetenschappen en Kinesitherapie  

Hobby’s: Zwemmen en Chiro  

Favoriete Chirolied: Met liefs  

Wat vind je niet leuk aan Chiro/Bivak: Wakker worden met het 

geluid van de wekker om 7h als dienstleidster  

Leukste/grappigste Chiromoment: In de jaren dat ik al in de Chiro zit, heb ik meer dan één leuk of grappig moment 

meegemaakt! Elke zondag én elk bivak was gevuld met zulke momenten. Om er dan effectief maar ééntje uit te 

kiezen, dat is heel erg moeilijk.  

Waarvoor mogen ze u wakker maken op bivak: Voor zo min mogelijk ;)  

Tofste Bivakthema: Kulderzipken 

Favoriete frituursnack/bestelling bij pizza of pita: Frietjes met een kaaskroketje eventueel vergezeld van een heerlijk 

potje stoofvleessaus. Maar een vettige Dürum “schellekes” met looksaus kan op zondag ook al eens smaken.  

Favoriete Chiro-evenement: Ik ben wel enigszins fier op onze openluchtfuif Polderwives dus ik zou dit evenement 

toch wel op nummer 1 zetten. Maar een gezellige Fiësta of een intiem bivakfeestje met de leiding en kookouders 

vind ik ook altijd enorm leuk!   

Wat mis je het meest op bivak: Een douche? NEE! Lekker eten? NEE! Gezelligheid? NEE! Ouders? NEE! 

Vrienden/vriendinnen? NEE! Wat kan ik missen op een bivak met de leukste medeleiding en liefste leden? 

Hmmm…, misschien dan toch wel een goed toilet!  

Als je mij goed kent, weet je dat ik: De uitspraak “Praise the Lord” op alle mogelijke momenten en in alle contexten 

goed weet te gebruiken!  
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De kookploeg 

DE GROTE WIST-JE-DATJES-VANUIT-DE-KEUKENTENT 
QUIZ 

Raad tezamen met je huisgenoten het juiste antwoord op onderstaande vragen. Het antwoord is steeds een cijfer. 

De huisgenoot die het dichtste bij het juiste antwoord zit krijgt een punt. Zijn er twee of meerdere huisgenoten met 

het juiste antwoord, dan krijgen deze huisgenoten allen een punt. Veel succes!  

De antwoorden op de vragen vinden jullie op de volgende pagina. 

1. Hoeveel eitjes worden op bivak gebruikt? Tip: het zijn er heel wat. 

 

2. Hoeveel keer is nonkel Patrick voorlopig al mee gegaan op bivak (als kookouder). 

 

3. De chiroleidsters vertrekken een paar dagen voor het bivak op voorwacht om de keuken, de reftertent, en 

de rest van het bivak op te zetten. Hoeveel dagen hebben zij hier voor nodig? 

 

4. Er is één gerecht op bivak dat met een cijfer begint? Welk cijfer is dat?  

 

5. Afgelopen bivak waren we op bezoek bij een melkveebedrijf in Zuienkerke. Melkvee, dat wil zeggen dat er 

geregeld wat koeien passeerde op enkele meters afstand van de keukentent. Één koe was erg grote fan 

van de kookouders en bleef steeds stilstaan om te kijken naar een afwassende nonkel Kristiaan. Hoe 

heette die koe? 

 

6. Hoeveel buikjes mochten de kookouders vullen op bivak dit jaar? Dit is inclusief de buikjes van de pinkels, 

speelclub en de kookploeg. 

 

7. Een bivak is iets primitiever dan pakweg een luxehotel. Toch hebben we op bivak ook stromend water aan 

de keukentent. Hoeveel liter water verbruikten we dit jaar?  

 

8. Één van de topgerechtjes op bivak zijn de vogelnestjes. Voor diegenen die geen vogelnestjes kennen: dit is 

een hardgekookt ei (zie vraag 1) ingepakt in een jasje van gemengd gehakt. Het vogelnestje wordt daarna 

gebakken. Hoeveel gehakt gebruiken we voor één vogelnestje? 

 

9. Onze gastheer-boer levert de melk van zijn lieve koetjes aan Joyvalle. Toen Joyvalle te weten kwam dat 

we op bivak gingen bij één van hun boeren besloten ze om ons bivak te steunen. Ze schonken ons een 

resem producten uit hun gamma: melk, chocomelk en fristi. Hoeveel liter mochten we van hun ontvangen?  

 

10. Kookouder zijn op bivak is ontspannend en inspannend. Hoeveel stappen zet een gemiddelde kookouder 

in de loop van één bivakdag. 
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ANTWOORDEN 
1. Op bivak worden er 1353 eitjes verwerkt. Deze eitjes gaan onder andere in pannekoeken, vogelnestjes, 

koude pla, verloren brood, en nog heel wat andere gerechten.  

 

2. Afgelopen bivak ging nonkel Patrick al voor de 37ste keer mee koken op bivak. Maar het einde van die 

mooie reeks is nog lang niet in zicht. 

 

3. De leidsters hebben slechts vijf dagen nodig om het volledige bivak op te bouwen. En dat doen ze 

helemaal alleen, zonder hulp van ouders, vriendjes, of andere Chinese vrijwilligers!  

 

4. Vier: elke dat krijgen de leden een 4-uurtje. Soms maken de kookouders popcorn, milkshake of een 

pannekoek. Maar vaak krijgen de leden ook een stuk fruit. 

 

5. De koe heette 1307. Elke koe van het bedrijf heeft een unieke code, en die code verwijst naar het 

geboortejaar van de koe. Onze lievelingskoe is dus geboren in het jaar 2013.  

 

6. Dit jaar mocht de kookploeg 174 buikjes vullen. Soms waren dat er zelfs nog vier meer want als er 

overschot was dan kreeg ook onze boer en zijn gezin een maaltijd aangeboden. Ze waren daar erg 

dankbaar voor, en de kookouders waren blij dat er niets weggesmeten moest worden. Iedereen tevreden! 

 

7. Dit jaar verbruikten we 30 000 liter water. Voordat jullie beginnen uitrekenen hoeveel kommen soep je 

hiermee kan vullen: dit water werd niet alleen gebruikt om te koken. De leden konden zich er ook mee 

wassen. 

 

8. Voor één vogelnestje heb je 200 gram gehakt nodig. We snijden de vogelnestjes na het bakken wel in 2 

stukken omdat het dan ook meer op een écht vogelnestje lijkt en omdat de portie per kind dan ook iets 

realistischer is. Al mogen de chiromeisjes met grote honger natuurlijk altijd een tweede keer komen. 

 

9. Joyvalle sponsorde dit jaar 1800 liter aan melkproducten. Daarvoor zijn we hen zeer dankbaar! De auteur 

van deze tekst ontving geen financiële compensatie voor het meermaals verwerken van de naam van een 

zuivelgigant in deze quiz. 

 

10. Hoewel je zou denken dat je hoofdzakelijk stil staat als je in een 

pot staat te roeren blijkt niets minder waar te zijn. Volgens de 

stappenteller van Nonkel Jonas zette hij per dag gemiddeld 15 

448 stappen tijdens bivak. Dit is pak meer dan de aanbevolen 

10 000 per dag. Vooral het feit dat alles steeds aan de andere 

kant van het plein te doen is drijft het aantal stappen op. 

Navraag leert dat vooral de ‘ik ben mijn tandenborstel vergeten 

in mijn tent aan de andere kant van het plein’ en ‘ga eens wat 

patatten halen uit de container aan de andere kant van het plein’ 

wandelingetjes hiervoor verantwoordelijk zijn.  
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Oud-leidsters 

Bedankt!  

Via deze weg willen wij onze geliefde oud-leidsters nogmaals bedanken voor hun jaren inzet voor onze Chiro. Dit 

jaar nemen we met veel spijt in het hart afscheid van drie fantastische leidsters die hun verschillende jaren hebben 

ingezet. Die elke zondag opnieuw klaarstonden om een bende kinderen te entertainen. Die elk bivak weer een 

schitterend programma in elkaar staken en zorgen voor onvergetelijke herinneringen die we allemaal meedragen in 

ons hart. Samen hebben we vele leuke momenten beleefd en vele malen buikpijn van het lachen gehad. De drie 

leidsters die onze leidingsploeg verlaten en aansluiten bij de oud-leiding zijn: L. Loes, L. Kim en L. Jara. 

Bedankt lieve oud-leidsters voor alle jaren inzet. We gaan jullie vast en zeker missen!  

 


